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ОТЧЕТ 
 

за изпълнение на Общинската програмата за опазване на околната 
среда за 2010 г.    

 
Опазването на околната среда и нейните компоненти, като ключов елемент за устойчиво местно развитие е един от приоритети на община 

Златоград. 
 
През 2010 г.  за опазването и разумното използване на компонентите на околната среда, както и за осъществяване на ефективен контрол и 

управление на факторите, които увреждат околната среда са осъществени следните дейности по компоненти: 
 

I. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  
 
1. гр. Златоград 

 
 

№ Дейност Текущо изпълнение 

 

1. 

Актуализация на проект и изграждане на обект “Допълнително 
водоснабдяване на гр.Златоград от яз. Златоград и Пречиствателна 
станция за питейни води”  

 

Предстои изпълнение 

 

 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

Проектиране и реализация на обект „Реконструкция на вътрешна  
водопроводна мрежа гр. Златоград” 

Изпълнението е в частта проектиране, в рамките на реализацията на проект “Техническа 
помощ за подготовката на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. 
Златоград”, финансирано по договор № 58-131-С-005/ 12.01.2009 г. за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската 
общност. Във връзка с променения механизъм за оценка и подбор на проекти , само част 
от новопроектираната водоснабдителната мрежа ще бъде  включена за изпълнение в 
проектния формуляр за инвестиционен проект  по ОПОС.  
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3. 

 
 
 
 
 
 

Проектиране и изграждане на водоснабдителни и канализационни 
съоръжения в новите квартали на гр. Златоград 

Изпълнено е в частта проектиране, в рамките на реализацията на проект “Техническа 
помощ за подготовката на инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. 
Златоград”, финансирано по договор № 58-131-С-005/ 12.01.2009 г. за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската 
общност. Обекта е включен за изпълнение в проектния формуляр за инвестиционен 
проект  по ОПОС. 

 

 

 

4. 

 
 
 
 

Изграждане на обект „Главен колектор І-А гр. Златоград”  

Предстои строителство. Обекта е включен за изпълнение в проектния формуляр за 
инвестиционен проект  “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”, 
представен за одобрение и отпускане на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изграждане на обект „Главен колектор ІІ А И ІІ Б гр. Златоград”  

В периода 2008г.-2009г. със средства от ПУДООС обекта е изпълнен частично. До 
момента с отпуснатите средства е изграден главен колектор IIБ, а строителните дейности 
включваха – изграждане на укрепителна бетонова стена по десния бряг на р. Малка с 
дължина 335м. и средна височина 5м. Положения колектор IIБ е с обща дължина 575м., 
освен това са положени  25 бр. ревизионни шахти и 2 бр. дъждопреливници.  

Предстои - за завършване на обекта, съгласно работния проект е необходимо да се 
изпълнят предвидените СМР за реализацията на колектор IIА. Неизпълнените СМР от 
обекта, са включени в проектния формуляр, като обособена част за изпълнение в 
инвестиционен проект  “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изграждане на обект „Главен колектор ІІ В гр. Златоград” 

В периода 2008г.-2009г., със средства от ПУДООС обекта е изпълнен частично. До 
момента с отпуснатите средства от ПУДООС в размер на 1 000 000.00 лв са реализирани 
следните дейности: 
-  земни работи на обща стойност – 396 119, 00 лв; 
- армировъчни работи на обща стойност – 12 385, 00 лв; 
- кофражни работи на обща стойност – 76 765, 52 лв; 
- бетонови работи на обща стойност – 195 693, 60 лв; 
- циментови замазки на обща стойност – 63 466,70 лв; 
- канализационни работи на обща стойност – 44 699,89 лв; 
- други строителни работи на обща стойност – 4 519, 62 лв; 
За завършване на обекта, неизпълнените СМР,  са включени в проектния формуляр, като 
обособена част за изпълнение в инвестиционен проект  “Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. 
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Златоград”. 

7. 

 

Изграждане на обект „Колектор и канализационна мрежа - кв. "Тракия" гр. 
Златоград 

Предстои да се изпълни. Обекта е включен за изпълнение в проектния формуляр за 
инвестиционен проект  “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”. 

8. 

 
 

Проектиране и изграждане на обект „Охранителни канали гр. Златоград”  

Изготвен е работен проект в рамките на проекта за техническа помощ по ОПОС. Обекта е 
включен за изпълнение в проектния формуляр за инвестиционен проект  “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и 
дъждовна) – гр. Златоград”.  

9. 

 
 

Изготвяне на прединвестиционно проучване, идеен проект и работен 
проект за доизграждане на втори етап от  ПСОВ  

В процес на изпълнение е. В момента се изготвя прединвестиционно проучване с оглед 
доказване на необходимостта от реализацията на втори етап от ПСОВ преди 2025-2030г. . 
Строителството на втория етап от ПСОВ ще бъде включено в проектния формуляр за 
изпълнение на инвестиционен проект  “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на 
водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – гр. Златоград”. 

 

10. 

Реализация на превантивни дейности, свързани с осигуряване на 
нормалната проводимост на речните корита в община Златоград – 
почистване от инертен материал и диворастяща растителност. 

 

През 2010 г . община Златоград разработи и представи за финансиране проект 
„Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т. 970 до 
о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито” в гр. Златоград по 
Оперативна програма регионално развитие, приоритетна ос 4 „Местно развитие и 
сътрудничество”, операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, схема 
BG161PO001/4.1-04/ 2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 
наводнения в 178 малки общини”.  Основните дейности, които предвижда проекта са 
насочени към реализиране на превантивни мерки, свързани с предотвратяване опасността 
от наводнения и щети върху левия бряг на река Върбица, чрез изграждане на крайбрежна 
стена в регулацията на гр. Златоград и почистване от инертен материал, земни маси и 
растителност в прилежащия към стената участък от речното корито. 

 
2. с. Старцево 

 

№ Дейност Текущо изпълнение 

 

1. 

 
 

Изграждане на обект “Вътрешна водопроводна мрежа с. Старцево” 
община Златоград 

Изготвени са прединвестиционно проучване и работни проекти. Обектът е включен за 
изпълнение в проектния формуляр за инвестиционен проект  “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ, с. 
Старцево” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 



 4 

2. 

 
 

Проектиране и изграждане на обект “Реконструкция на канализационната 
мрежа с. Старцево” , община Златоград 

Изготвени са прединвестионно проучване и работни проекти. Обектът е включен за 
изпълнение в проектния формуляр за инвестиционен проект  “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ, с. 
Старцево” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проектиране и изграждане на обект “Канализация на с. Старцево - дере 
"Мушкова падина 2, Марева падина 2а, Джамийска, Бодурова” , община 
Златоград 

В периода 2008-2009г. със средства от ПУДООС е реализирана част от обект „ 
Канализация с. Старцево, подобект „ Канализация на дерета – Мушкова падина 2, 
Мушкова падина - входна шахта, Марева падина – 2а, Джамийско дере, Бодурова падина, 
Мангарова падина, Канал 10 и Езилева падина”. 
Реализирани са следните дейности : 
 
- подобект  „Мушкова падина-2”; 
- подобект  „Мушкова падина – входна шахта ”; 
- подобект  „Марева падина 2а ”; 
- подобект  „Джамийско дере ”; 
- подобект  „Мангарова падина ”; 

За завършване на обекта е необходимо да се изпълнят СМР за подобекти - „Бодурова 
падина”, „Канал 10”, „Езилева падина” на стойност 195 299, 08 лв., за което е подадена 
молба в ПУДООС за дофинансиране на обекта. За осигуряване на необходимите средства 
за завършването му, могат да се използват и възможностите за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по ОПОС. 

 

 

 

4. 
Проектиране и изграждане на обект “Пречиствателна станция за отпадни 
води с. Старцево” , община Златоград 

Изготвени са прединвестионно проучване и идеен проект за ПСОВ с. Старцево. 
Изготвянето на работен проект и строителството на обекта предстои да бъде извършено, 
след одобрение на  проектния формуляр за изпълнение на инвестиционен проект  
“Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна 
мрежа и ПСОВ, с. Старцево”, представен за одобрение и отпускане на  безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската 
общност. 

 
3. с. Долен 

 

№ Дейност Текущо изпълнение 

1. 

 

Проектиране и изграждане на обект “Реконструкция на вътрешна 
водопроводната мрежа с. Долен” община Златоград” 

Изготвен е работен проект. Проектното предложение на община Златоград за реализация 
на обекта е одобрено, като през месец декември 2010г е подписан договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ от ПРСР. Строителството ще започне през 2011г.  

  В периода 2008-2009г., със средства в размер на 1 000 000 лв. от ПУДООС е реализиран 
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3. 

 

 

 

 

 

 

Проектиране и реализация на обект “Канализация с.Долен – главен 
колектор ІІ и канализационни отклонения” община Златоград  

обекта частично, като са изпълнени следните дейности. 
-  разкриване на насип с баластра, доставка на баластра, трамбоване; 
- изсичане и изкореняване на дървета и храсти; 
- изкопи и прехвърляне на земни маси; 
- доставка и полагане на тръби – вълнообразни тръби DN200/172 – 233м, вълнообразни 
тръби DN400/347 – 939м, вълнообразни тръби DN1200/1030 – 15м, стом. тръби D159/6 – 
81м 
- други допълнителни работи, свързани с доставката и полагането на втулки , 
уплътнители, улични РШ за кръгли канали. 

За завършване на обекта е подадена молба в ПУДООС за дофинасиране. За осигуряване 
на необходимите средства за завършването му, могат да се използват и възможностите за 
одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 
селските райони. 

 

4. 
Проектиране и реализация на обект “Канализация с.Долен – главен 
колектор ІІІ , канализационни отклонения и ПС” община Златоград   

Предстои да се проектира, след което за изпълнението на инвестиционния проект ше бъде 
представен проектен формуляр за одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 

5. 

 

Проектиране и реализация на обект “Допълнително водоснабдяване на м. 
Станкова , с. Долен” община златоград   

Изготвен е работен проект. Изпълнението на инвестиционния проект е включено в 
проектния формуляр, представен за одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 
 

4. с. Ерма река 
 

№ Дейност Текущо изпълнение 

 

1. 

 

Изграждане на обект “Вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Ерма 
река”община Златоград 

Изготвен е работен проект. Изпълнението на инвестиционния проект е включено в 
проектния формуляр, представен за одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвен е работен проект.  
В периода 2008-2009г., със средства в размер на 1 000 000 лв. от ПУДООС е реализиран 
обекта частично, като са изпълнени следните дейности: 
 
1. Част от Главен канализационен колектор I от РШ 41 в посока пречиствателна станция 
до РШ 21 – 592м; 
2. Вътрешна канализационна мрежа /клонове № 23, №24 с дължина 111 м и №25 – с 
дължина 68 м/; 
3. Улични оттоци за съответния участък 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изграждане на обект “Главен канализационен колектор и вътрешна 
канализационна мрежа с. Ерма река”община Златоград 

За завършване на обект «Главен канализационен колектор и вътрешна канализационна с. 
Ерма река»  са необходими средства в размер на 1 599 410.76 лв, за изпълнение на 
останалите дейности за цялостно завършване на обекта, както следва: 
 
1. Участък от Главен канализационен колектор І е с дължина 1483 м; 
2. Главен канализационен колектор ІI с дължина 693 м; 
3. Канализационни клонове – 22 бр от вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 
1905 м; 
4. Подпорни стени – при изпълнението на главен канализационен колектор I и II  ще 
бъдат разрушени старите подпорни стени от суха каменна зидария, след което ще бъдат 
изградени нови.  
5. Улични оттоци; 

Подадена е молба в ПУДООС за дофинансиране на обекта. За осигуряване на 
необходимите средства за завършването му, могат да се използват и възможностите за 
одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на 
селските райони. 

 

3. 
Проектиране и изграждане на обект “СПСОВ-Ерма река”, община 
Златоград 

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 
5. с. Аламовци 

 

№ Дейност Текущо изпълнение 

 

1. 

 

Проектиране и изграждане на “Вътрешна водопроводна мрежа с. 
Аламовци” , община Златоград 

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 

2. 
Изготвяне на прединвестиционно проучване, проектиране и реализация на 
обект “Канализация с.Аламовци и Пречиствателно съоръжение” 

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 
6. с. Кушла 

 

№ Дейност Текущо изпълнение 
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1. 

 

Проектиране и изграждане на “Водоснабдяване с. Кушла и водоеми” , 
община Златоград 

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 

2. 

 

Проектиране и изграждане на “Канализация  с. Кушла (вътрешна мрежа)” , 
община Златоград 

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 
7. с. Цацаровци 

 

№ Дейност Текущо изпълнение 

 

1. 

 

Проектиране и реализация на обект “Водоснабдяване на с.Цацаровци – 
водоем 100 м3”  

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 

 
 

8. с. Страшимир и с. Пресока 
 

№ Дейност Текущо изпълнение 

 

1. 

Проектиране и изграждане на обект «Реконструкция на съществуващи 
водоеми и вътрешна водоснабдителна мрежа с.Пресока и с. Страшимир, 
община Златоград» 

Предстои изготвяне на прединвестионно проучване, идеен и работен проект. 
Изпълнението на инвестиционния проект ще бъде подадено за одобрение и отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони. 
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II.  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

№ Дейност Текущо изпълнение 

1. 
Осигуряване на допълнително финансиране за завършване на обект 
«Ликвидация на общинско депо » 

Изпълнен е част от първи етап на работния проект с средства от ДБ. Предстои да бъде 
подадена молба за завършване на обекта в ПУДООС през месец юни 2010г.. 

2. 
Изготвянето на доклад за количествения и морфологичен състав на 
отпадъците. 

Доклад за количествения и морфологичен състав на отпадъците е изготвен и е 
представен. Дейността е изпълнена в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помош за реализиране на проект за техническа помощ 
„Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан  и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”  по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Изготвяне на интегриран план за управление на отпадъците и  сравнителен 
икономически анализ на разходите и ползите от няколко варианта на 
системи за управление 

Изготвени са регионална и общински програми за управление на отпадъците за  
общините Мадан, Златоград и Неделино. Същите са бъдат одобрени от общинските 
съвети по общини. Дейността е изпълнена в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помош за реализиране на проект за техническа помощ 
„Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан  и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”  по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. 

 

4. 

Проектиране и изграждане на претоварна станция със сепарираща 
инсталация за селектиране, компактиране и временно сьхранение на 
масово разпространение отпадъци от опаковки. 

Изготвен е работен проект за обекта. Дейността е изпълнена в рамките на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помош за реализиране на проект за техническа 
помощ „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан  и изграждане на площадки за 
предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино”  по 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд 
за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. 

За изпълнението на инвестиционен проект  „Разширение на регионално депо за ТБО гр. 
Мадан  и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините 
Мадан, Златоград и Неделино”  е предстои да бъде представен формуляр за одобрение и 
отпускане на  безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 
2007-2013 г.”. Горепосоченият работен проект е разработен в три лота: 
1. Работен проект  „Разширение на регионално депо за ТБО гр. Мадан  и изграждане на 
претоварна станция за община Мадан”; 
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2. Работен проект „ Претоварна станция за община Златоград” 
3. Работен проект „Претоварна станция за община Неделино” 
Това разделяне на общия инвестиционен проект, дава допълнителната възможност всяка 
община да кандидаства и самостоятелно за реализация на инвестиционен проект. 

 

5. 

Разработване и реализация на проект «Усъвършенстване на системата за 
събиране и извозване на отпадъците, включващо доставката на 
необходимия брой кофи от 120л  и контейнери 1.1 м3 и един 
специализиран автомобил за събиране и извозване на битови отпадъци» 

Предстои да бъде изготвен проект и подаден за финансиране по Оперативна програма 
регионално развитие през 2010г. или ПУДООС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вьвеждане на разделно сьбиране на оползотворимите компоненти от 
отпадьците към  мястото на сьздаването им от тези, които ги сьздават с  
минимизиране на биоразградимите битови отпадъци в община Златоград, 
чрез въвеждане на фамилно компостиране и въвеждане на разделно 
сьбиране на отпадъци от опаковки в домакинствата, административни и 
държавни учреждения. 

В изпълнение на произтичащите задължения от Закона за управление на отпадъците и 
подзаконовите нормативни актове, регламентиращи разделното събиране на отпадъци от 
опаковки, батерии и акумулатори, електронно и електрическо оборудване, община 
Златоград е предприела следните действия: 
-  създадена е организация за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от 
опаковки, като е сключен договор с ЕКОПАК и са реализирани площадките за разделното 
им събиране; 
- създадена е организация за разделно събиране на отпадъци от батерии и акумулатори, 
като е сключен договор с „Екобатери” АД гр. София. Предстои да бъдат определени 
площадките за разполагане на специализираните съдове за разделното им събиране; 
- предстои да бъде създадена организация за разделно събиране на отпадъци от 
електронно и електрическо оборудване, като в тази връзка община Златоград е 
осъществила връзка с „Тонер директ България” ЕООД. Предстои да бъде сключен на 
договор и уточнени броя на площадките за разполагане на специализираните съдове. 
Проведени са няколко кампании за популяризиране на ползите от разделното събиране на 
отпадъците от опаковки. Предстои такива да бъдат направени и по останалите договори за 
разделно събиране на батерии и акумулатори, електронно и електрическо оборудване. 

 

7. 

Проект  „Експлоатация и обезопасяване на минна галерия с.Страшимир” с 
цел контролираното и използване за запълване на празните очистни 
пространства с инертен материал – отпадъци от строителството, земна 
маса и др.  

 

 

Предстои да бъде изготвен реализиран работен проект. 

 

8. 
Проект «Инфраструктура за управление на животински отпадъци 
/трупосъбирателна площадка/» Предстои да бъде изготвен реализиран работен проект. 

 

9. 

 

Откриване на процедури по отреждане и обособяване на площадки за 
строителни отпадъци по населени места в общината 

Предстои изпълнение. 
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III.  Качество на атмосферния въздух 
 

№ Дейност Текущо изпълнение 

1. 
Поддържане чистотата на улиците и другите места за обществено 
ползване 

За подобряване на дейността по поддържане на чистотота на улиците и местата за 
обществено ползване е закупена и доставена мотометачна машина. 

2. Подобряване състоянието на пътните настилки, тротоари и улични платна 
Изпълнява се текущо, съгласно поименния списък и инвестиционната програма на 
общината 

3. Реализация на проект “Охранителни канали гр.Златоград”  
Изготвен е работен проект, предстои реализацията му. 

4. Ежегодно провеждане на общинските кампании за почистване – пролет- 
есен   

Текущо са изпълнявани мероприятията по пролетно и есенно почистване на обшината. 

5. Контрол по изпълнение на Наредба №1 за поддържане на личните дворни 
стопанства и прилежащите им територии в чист и приветлив вид;   

Извършва се ежедневен контрол. В докладваният период са извършвани съвместни 
проверки с РИОСВ гр. Смолян за констатиране на нерегламентирани сметища и 
осъществяване на последващ контрол за тяхното ликвидиране.  
В община Златоград е създадена организация за осъществяване на постоянен контрол за 
изпълнение на изискванията на Закона за управление и контрол, Общинската програма за 
управление на отпадъците и Общинската наредба за управление на отпадъците.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите 
на ОУ „В.Левски” гр.Златоград, СОУ „Св.Княз Борис І” с. Старцево и ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий” с. Долен, община Златоград”.  В края на 2010г. са изпълнени 
дейностите по проекта - извършен е основен ремонт на покрива в ОУ „Св.Св. Кирил и 
Методий” с.Долен, изцяло е подменена дограмата и е доставено спортно оборудване за 
дисциплините “Волейбол” и “Баскетбол” в СОУ „Св.Княз Борис I” с.Старцево, 
Извършена е реконструкция на отоплителна система, подменени са вратите и прозорците, 
положен е фаянс, теракот и е монтирано технологичното оборудване за плувния басейн в 
ОУ „В.Левски” гр. Златоград.  
 
Изготвен е работен проект и в момента се реализира изграждането на геотермална 
отоплителна система на гр. Златоград , която предвижда строителството да се извърши 
на четири етапа: 
- Изграждане на водовземен сондаж с       
дълбочина 860м под повърхността на земята в с. Ерма река; 
- Полагане геотермален тръбопровод с дължина 13,5км. от с. Ерма река до гр. Златоград; 
- Изграждане на геотермална отоплителна станция в гр. Златоград; 
- Градска система за централно отопление и абонатни станции; 
 
Реализацията на проекта и дългосрочните цели за развитие на региона са в отговор на 
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6. 

 

 

Намаляване на вредните емисисии през есенно-зимния период, чрез 
преход към екологосъобразни начини на отопление и въвеждане на 
енергийно ефективни мерки за намаляване разхода на енергия и 
повишаване процента на КПД. 

мерките и действията на националната политика по отношение опазване на околната 
среда и подобряване качеството на живот: 
 
– подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на парниковите 

емисии, чрез използване на алтернативни възобновяеми източници на енергия; 
– намаляване използването на трудно възобновяеми природни ресурси за отопление и 

съхраняване на автентичността на природата на Родопите, в частност в община 
Златоград, чрез топлофициране и горещо-битово водоснабдяване на обществени и 
частни сгради; 

 

 
 
 


